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Een sociaal-democratische visie op de 

financiële sector 

Een plan voor de verduurzaming van een ontwrichtende bedrijfstak  

Een initiatief van de beweging Linksom! binnen de PvdA 

 

1. Inleiding 

 

Voor hernieuwde economische groei in Nederland is een gezonde financiële sector onmisbaar. Dat 

was openingszin van het PvdA verkiezingsprogramma in 2012. Een groot aantal maatregelen werden 

aangekondigd, van een bankierseed, hogere buffers, een Europese bankenunie tot aan het aan 

banden leggen van perverse beloningsprikkels in bonussen. Veel ervan is inmiddels gerealiseerd, 

maar niet alles. Meest prominent in de niet-uitgevoerde plannen is dat wij onze kiezers duidelijk 

beloofden:  “ABN Amro gaat niet naar de beurs. Dienstbaarheid van de bank aan onze economie 

moet bepalend zijn en niet aandeelhoudersrendement en winstgroei op korte termijn. Een 

alternatieve positionering en bestuursvorm van de bank bevordert bovendien de ‘biodiversiteit’ van 

onze financiële sector. Door diversiteit in organisatievorm van de grote financiële spelers neemt de 

stabiliteit van het bankwezen toe. Er wordt een alternatief financierings- en bestuursmodel voor ABN 

Amro uitgewerkt, inclusief een mogelijke rol voor geduldig kapitaal van institutionele beleggers. 

 

Dat het kabinet vlak nadat de bestuurders van de bank met nieuwe beloningsvoorstellen voor 

henzelf opnieuw lieten blijken in de eerste plaats graaiers te zijn, nu alsnog de bank al snel naar de 

beurs willen brengen, heeft het vertrouwen in onze partij opnieuw een grote slag toegebracht. De 

symbolische en feitelijke betekenis van deze beursgang voor onze achterban wordt zwaar 

onderschat. En erger, het ontbreekt ook aan de wil om meer te doen om onze financiële sector te 

temmen. In de politieke ledenraad van april dit jaar werd een motie aangenomen waarin gevraagd 

werd om een sociaal-democratische visie op het financiële stelsel van onze Tweede Kamerfractie:  

“De politieke ledenraad, bijeen op 11 april 2015 in Nieuwegein, Constaterende dat:  

- de overheid ABN AMRO en SNS heeft moeten redden van een faillissement en de andere banken met 

staatsteun overeind heeft moeten houden;  

- dit de samenleving veel geld heeft gekost en dat een herhaling daarvan moet worden voorkomen;  

Overwegende dat:  

- vanuit verschillende hoeken is gewezen op de risico's van herhalingen van problemen voor banken 

zoals in 2008;  

- er dus nog forse stappen moeten worden gezet om de bancaire sector weer gezond en dienstbaar 

aan de samenleving te maken;  

- vanuit de samenleving de roep klinkt om een diverse bancaire sector met verschillende soorten 

banken.  

Roept de Tweede Kamerfractie en de minister van Financiën op om:  

- een sociaal democratische visie te ontwikkelen op de rol van de banken in de samenleving;  

- en daarin nadrukkelijk de mogelijkheden voor het creëren van een nutsbank mee te nemen.”  
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In de politieke ledenraad van mei bleek dat hier nog niets aan was gedaan, en na enige aandrang 

werd de toezegging gekregen dat ‘de fractie een paar A4-tjes hierover zou opstellen’ De hele 

vertoning gaf niet het vertrouwen dat men hier veel zin in had: we moesten vooral begrijpen dat er al 

veel gedaan was en dat daarmee de kous eigenlijk wel af was. Daarom kon ABN Amro nu ook veilig 

en wel naar de beurs, zo werd gesteld.  

 

De gang van zaken illustreert de Haagse kaasstolp waarin onze Tweede Kamerfractie kennelijk 

gevangen zit. Het doordrukken van de beursgang was samen met de PGB-perikelen de oorzaak van 

de meest recente daling in populariteit van onze partij bij de kiezers: direct hierna daalden de 

peilingen naar weer een historisch dieptepunt: negen zetels, meer dan 75% minder dan in 2012. Het 

doordrukken van de beursgang van ABN Amro staat bij veel kiezers symbool voor de keuze van de 

partij om wel de bankiers te bedienen, terwijl de gewone man het nakijken heeft.  

 

De financiële sector stond aan de basis van de huidige economische crisis. De sterke toename van de 

staatsschuld was voor het grootste deel te danken aan de steun aan de banken. De 129 miljard euro 

die het redden van de banken in oktober 2008 en februari 2013 heeft gekost is via 52 miljard euro 

aan lastenverzwaringen op de burgers afgewenteld, terwijl het beursgenoteerde exportbedrijf is 

ontzien, met desastreuze gevolgen voor de binnenlandse bestedingen en het op de binnenlandse 

markt aangewezen MKB. Sindsdien zijn de buffers verhoogd, de regelgeving is verscherpt en de 

bonussen zijn aan banden gelegd. Maar de sector lijkt nog steeds gespeend van enig moreel besef. 

Veel huidige bankiers en hun toezichthouders leven in een andere wereld. Ver weg van de klanten, 

met de rug naar de samenleving die een paar grote bank-verzekeraars tijdens de financiële crisis van 

2007 en volgende jaren noodgedwongen mocht redden. De Rabobank, die geen steun nodig had, 

bleek met het Londense Libor-bedrog geen haar beter te zijn. Van een sector, die de samenleving 

zulke, nog voelbare schade heeft berokkend door een verslaving aan financiële dope zou je een 

grondige herbezinning verwachten, leidend tot een werkelijk ander bedrijfsmodel en bijbehorend 

gedrag. Ondanks al het oranje klant-centraal-getetter wordt ING-baas Hamers na magere jaren van 

1,3 miljoen per jaar op 1,6 miljoen gezet. Een schijntje vergeleken bij buitenlandse collega’s, ronduit 

dramatisch als je kijkt naar de 24 miljoen van Shell-topman Van Beurden. Samen met de recente pas 

met moeite getorpedeerde salarisverhogingen bij ABN AMRO zijn deze verhoginkjes vooral een 

signaal dat deze bankiers nog weinig geleerd hebben van de crisis. 

 

Het is een verbijsterende ongevoeligheid. Hoge werkloosheid, gesnoeide zorg voor langdurig zieken 

en ouderen, langjarige nullijn voor werknemers, toename van zeer onvast werk, massale overtreding 

van de arbeidswetgeving. Een structurele schade van honderden miljarden euro’s. Er is een knagend 

gevoel van ongemak over de bubbels, de herwonnen schaamteloze beloningspolitiek bij onze banken 

en verzekeraars, het gedrag van private equity en de huidige baanloze groei. Risico nemen is weer zo 

goedkoop geworden dat de kans reëel is dat er nieuwe financiële zeepballen worden geblazen. Maar 

de bankiers blijven pleiten voor doorgaan met ongeremd Angelsaksisch kapitalisme. De wereld één 

markt, sociale verworvenheden stelselmatig afschaffen en het Rijnlands model aan rafels. 

 

Dat kan niet onze keus zijn. De sector moet verder getemd worden, door een verkleining van de 

sector als zodanig, met kleinere banken, met behoud van een staatsbank en nog strengere regels. De 

financiële crisis is een vorm van milieucrisis: teveel mensen verdienen aan de schade die erdoor 
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optreedt voor de rest van de maatschappij. Net als een milieuvervuilende bedrijfstak die evenveel 

maatschappelijke schade berokkent als dat zij welvaart creëert voor haar deelnemers. De inkomsten 

zijn er zo groot, dat niemand in de industrie zelf er over piekert er mee te stoppen, en haar geld en 

invloed zijn zo groot dat zij wet- en regelgeving voortdurend kan afzwakken of dwarsbomen. Totdat 

de samenleving besluit dat het genoeg geweest is. Zonder ingrijpen van de overheid gaat het heel erg 

mis. De normen van de Londense City mogen niet de normen zijn van de banken in de eurozone – 

niet op het gebied van bonussen en salarissen, maar ook breder qua normen van fatsoen en moraal. 

 

Het is tegen deze achtergrond dat Linksom! dan maar zelf de gevraagde visie heeft opgesteld. Omdat 

zoals alle andere deskundigen buiten de PvdA-bewindslieden en –Tweede Kamerfractie het met ons 

eens zijn dat er weliswaar veel gedaan is, maar dat er nog veel meer nodig is om de risico’s van een 

herhaling van de gebeurtenissen in 2008 uit te sluiten.  
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2. Analyse 

 

De lessen van Joris Luyendijk 

 

Voor zijn bestseller ‘Dit kan niet waar zijn’ sprak Joris Luyendijk tweehonderd bankiers en financiële 

medewerkers in The City, het financiële hart van Londen. 180.000 exemplaren en tientallen lezingen 

later is de waarschuwing aangekomen: de crisis van 2008 was “slechts” een bijna-crisis en de 

onderliggende problemen zijn nog altijd niet aangepakt. Luyendijk heeft het momentum mee, maar 

ziet zijn waarschuwing nog niet tot een oplossing leiden.  

 

Het meest schokkende in zijn boek is misschien wel de onthulling dat de bankiers in The City zelf zo 

bang waren over wat er zou kunnen gebeuren, toen de crisis losbrak. Men ging hamsteren en 

vluchten, men vreesde de totale ontwrichting van de samenleving. Als je die passages leest, realiseer 

je je dat het nog veel erger had kunnen aflopen, en dat dat maar een haartje gescheeld had. Maar 

ook, dat een volgende keer zo’n crisis wel zou kunnen aflopen. 

 

De crisis is in zijn analyse niet zozeer de schuld van individuele bankiers, maar van een amoreel 

systeem met perverse prikkels. Welke is daarvan de ergste? In de eerste plaats: als het misgaat, krijgt 

iemand anders de rekening, niet de bankier. Misschien is het nu niet meer het ministerie, maar de 

ECB of de belastingbetaler of het Europees Bankenfonds. Maar de bankier zelf wint nog steeds als 

het goed gaat en verliest niet als het slecht gaat. 

 

De regelgeving is nog steeds niet op orde om onverantwoorde activiteiten te verbieden of te 

plaatsen in een omgeving waar dat wel, of althans beter, te verantwoorden is. Als je in een woonwijk 

een bord ophangt met 120, dan gaan mensen daar 120 rijden. In plaats van onze energie te verspillen 

aan woede op mensen die 120 gaan, moeten we ervoor zorgen dat er daar een bord met 50 komt te 

staan. 

 

De krachten tegen zulke regelgeving zijn groot. In Engeland hebben de conservatieven net de 

verkiezingen gewonnen en hebben de banken alweer vol de lobby ingezet. Die hebben de 

verkiezingsoverwinning mede mogelijk gemaakt met hun legale corruptie (“campagnedonaties”) en 

dreigen te vertrekken als de wet- en regelgeving niet naar hun zin is. In Nederland hebben we die 

campagnedonaties niet, maar politici zijn ook hier bang om maatregelen te nemen die de banken 

veiliger maken, omdat diezelfde banken dan misschien vertrekken. 

 

Zelfs Jeroen Dijsselbloem heeft zich al hardop zorgen gemaakt over de machtige lobby. Hij heeft zelfs 

een opiniestuk erover geschreven in de NRC. We hebben nog nooit een landbouwminister horen 

zeggen dat een bepaalde lobby moet ophouden. Je gaat er toch van uit dat de minister de baas is en 

dat hij zegt: ik ga de bankenlobby negeren. Maar nee, hij zegt: ze moeten ophouden, want ze zijn 

sterker. En hij doelt daarmee op de VVD. 

 

Is het monster dan niet zo groot geworden dat het niet meer van buitenaf te doden is? Joris 

Luyendijk maakt de vergelijking met de slavenhandel, die zag er ooit ook onmogelijk uit. Het land dat 

het afschaft, loopt economische schade op, “als wij het niet doen, doen anderen het”, maar toch 

lukte het op een gegeven moment. 

https://www.managementboek.nl/boek/9789045028163/dit-kan-niet-waar-zijn-joris-luyendijk?affiliate=3894
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Luyendijk stelt dat de financiële sector niet immoreel, maar amoreel is. Geen slechte normen en 

waarden, maar geen normen en waarden. Waardenloos veroorzaakt echter wel waardeloze 

uitkomsten. Een bankier zegt: “Ik verkoop gewoon dat derivaat aan Vestia, want het mag, ook al 

weet ik dat Vestia daarmee in de problemen gaat komen.”  

 

Een nieuwe crisis zal waarschijnlijk veroorzaakt worden door een ‘zwarte zwaan’ gebeurtenis: een 

onvoorziene gebeurtenis met grote gevolgen, waarvan vaak achteraf wordt geclaimd dat het ‘eraan 

zat te komen’. Per definitie onvoorspelbaar, maar Luyendijk heeft een favoriet: ‘IT. Dat zegt iedereen 

in The City. Dat JP Morgan bijvoorbeeld niet meer bij hun data kan komen.’ 

 

De Occupy-beweging was verzet van onderop tegen deze amorele cultuur. Maar het eerste dat 

Occupy zei, is: wij zijn niet politiek. Daar hebben we dus helemaal niets aan. We hebben een hele 

democratische rechtsstaat opgetuigd om mensen in staat te stellen om veranderingen te realiseren 

via een politiek proces, en dan zeg je: wij zijn niet politiek. Het probleem is te groot om niet politiek 

aan te pakken, daar heb je politieke partijen voor. Die hebben overal in de samenleving mensen 

zitten en kunnen uiteindelijk komen tot een punt op de horizon en een route daarnaartoe. De 

journalistiek hoort die visies en routekaarten dan naast elkaar te leggen, maar daar zijn we nog lang 

niet. Het zal ook niet heel snel gaan, vrouwenemancipatie was ook niet in een middagje geregeld. 

 

In Vrij Nederland noemde Jeroen Dijsselbloem het ‘kwetsbaar dat bewindslieden en andere politici 

die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein direct of kort daarna gaan werken bij 

bedrijven in dezelfde sector.’ Dijsselbloem vindt Dit kan niet waar zijn ‘verplichte lectuur’, maar 

ontkent dat hij niet op zou kunnen tegen de bankenlobby: ‘Ik ga niet aan de kant.’ 

 

Lewis’ Engelstalige boek heet Flash Boys: de ‘flitsende jongens’ van de high frequency trading heeft 

de aandacht gevestigd op de risico’s van flitshandel. Dankzij deze flitshandel kunnen handelaren 

nanoseconden tijd winnen met speciale kabels en zendmasten. Zo verkrijgen zij handelsinformatie 

net iets eerder dan andere beleggers, waardoor ze prijzen kunnen manipuleren en per transactie een 

paar cent winst maken. Vermenigvuldig die paar cent met duizenden transacties per dag en je komt 

op miljoenen, miljarden euro’s voordeel voor de firma’s die er bedreven in zijn. Het is een vorm van 

handel die de banken en toezichthouders toestaan, zelfs aanmoedigen.  

 

In een poging een voorsprong op de markt te krijgen en tegelijk de kans op verlies te minimaliseren, 

zijn aanzienlijke risico’s met de regels genomen. Zo werden de waarneembare handelsrisico’s op een 

eenvoudige manier verminderd. De flitshandel richtte zich steeds meer op bedrog, foefjes en 

omzeiling van het toezicht om zo een voorsprong op de concurrentie en de publieke koper te krijgen. 

Een wezenlijk onderdeel van het proces waren de winstgerichte transacties waarmee flitshandelaren 

de regelgeving konden omzeilen. Terwijl die regelgeving de beurzen juist diende te beschermen. 

Kenners noemden de vele voordelen die de flitshandelaren werden geboden , de ‘gegarandeerde 

economie’. Naarmate de flitshandel zich ontwikkelde, werd het een risico die voordelen niet te 

gebruiken. Het probleem is niet dat onze modellen niet kloppen maar dat ze soms te accuraat zijn. 

Het systeem verleent de flitshandel bijna risicoloze opbrengsten voor investeerders door 

mechanismen die in lekentermen lijken op speciale achterdeurtjes, extraatjes voor prominenten en 

grote kortingen.  

http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/Dijsselbloem-pleit-voor-afkoelingsperiode-voor-politici-die-overstappen.htm
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„Flitshandel heeft een ‘winner takes all’-karakter”, schrijft Lewis. „Het snelste roofdier gaat er met de 

beste prooi vandoor.” Als metafoor om de door de overheid gestimuleerde „krankzinnigheid” van het 

financiële systeem te illustreren maakt Lewis de vergelijking een lange oliepijplijn. „Door een ongeluk 

ontstaat een kleine breuk in de pijp. Niet zo erg dat mensen geen olie meer krijgen, maar wel 

inefficiënt. De olie lekt weg. In de meeste bedrijfssectoren zou iemand zeggen: ik kan dit lek 

repareren. Er valt geld mee te verdienen, en daarna heeft iedereen weer olie. In de financiële sector 

daarentegen bouwen ze een dorp rond de breuk. Ze pikken zo veel mogelijk olie uit de pijp en 

vertellen het aan niemand.” 

 

De aandacht voor het boek van Lewis valt niet te verklaren door zijn beschrijving van de flitshandel, 

want dat is geen nieuw fenomeen. Het gaat om de hoofdpersoon die zowel Lewis als de lezer hoop 

geeft: het is mogelijk om eerlijk zaken te doen in de amorele beurswereld. Brad Katsuyama (nu 35 

jaar) kwam als jonge handelaar van de Canadese bank RBC naar Wall Street. Hij deed zijn werk, viel 

niet op en begon de opkomende flitshandel te bestuderen. De beurshandel, die eigenlijk in dienst 

van de ‘echte’ economie zou moeten staan, was ondoorgrondelijk geworden – voor beleggers maar 

ook voor de meeste beursanalisten en kenners bij beurswaakhond SEC. Katsuyama trok aan de bel bij 

zijn collega’s, bazen en de SEC om aandacht te vestigen op de permanente, minimale 

prijsmanipulaties. De reacties varieerden van schouderophalend tot geërgerd. En dus vertrok hij, om 

een eigen beurs op te richten: de Investor’s Exchange IEX, of beleggersbeurs, „toegewijd aan de 

institutionalisering van eerlijkheid in de markten”. Het grondbeginsel: niemand kan er handelen op 

basis van informatie die anderen niet hebben. Dat klinkt niet baanbrekend, maar Lewis zag in dat het 

dat wel was. 

 

Lewis ziet niets in overheidsregulering. „Als toezichthouders echt hands-on willen reguleren, moeten 

ze controleren wat er in de computercodes gebeurt” – de handel vindt immers plaats door middel van 

nauwelijks te doorgronden algoritmen, die alleen nerds en programmeurs begrijpen. „God behoede 

ons als ambtenaren zich daarmee gaan bemoeien”, zegt Lewis. „Maar je kunt wel stelling nemen 

tegen complexiteit. Eenvoud en transparantie aanmoedigen. Je moet het van de daken schreeuwen 

als er iets mis is. Dan schep je als toezichthouder een open cultuur.” 

 

En dán kunnen beleggers geïnformeerde keuzes maken. Zeker in de VS is bijna iedereen betrokken bij 

de beurs – als zelfstandige belegger, via pensioenfondsen of als klant van een bank. „Ik denk dat de 

ellende op Wall Street kan gebeuren, omdat mensen niet opletten. Ik daag de lezer uit: je hebt de 

verantwoordelijkheid om dit te weten. Vind het uit. Kijk rond. Kom in actie.” 
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3. Voorstellen 

De omvang van de financiële sector en kleinere banken 

Eén van de zaken die wij voorstaan is een kleinere financiële sector, omdat die ook zonder een 

nieuwe crisis nu schade berokkent. Een van de redenen waarom er na de deconfiture van de 

financiële sector in 2008 in Nederland weinig maatregelen zijn genomen tegen bijvoorbeeld banken 

en hedgefondsen is dat de sector van groot belang heet te zijn voor de Nederlandse economie en 

werkgelegenheid. De financiële sector, oftewel de banken, verzekeraars, pensioenfondsen en 

beleggers, was in 2013 goed voor 7,3 procent van het bbp. Daarmee is de financiële sector in 

Nederland groter dan in de meeste andere landen. Maar in werkgelegenheid is de sector beperkt: 

drie procent. 

Het valt voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) overigens niet mee om het aandeel van de 

financiële sector in het bbp te bepalen, want wat is de toegevoegde waarde van geld dat vooral heen 

en weer flitst? Het CBS telt bijvoorbeeld het verschil tussen de rente waarmee een bank geld uitleent 

(stel drie procent) en de rente die een bank voor dat geld betaalt (stel één procent) mee in het bbp. 

Volgens Lex Hoogduin, voormalig directielid van De Nederlandsche Bank, heeft de financiële sector 

de economie eerder kwaad gedaan dan goed. De groei van de financiële sector heeft een rem gezet 

op de productieve sector en daarmee op de reële economie. Het was immers voor iedereen met geld 

aantrekkelijker om te speculeren met financiële producten dan om in de reële economie te 

investeren. De financiële sector trekt niet alleen geld maar ook arbeidskrachten weg uit productieve 

sectoren. 

De acties vanuit de financiële sector gaan regelmatig ten koste van de ‘echte’ economie, want ten 

koste van bedrijven, stelt ook Hans Schenk, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en lid van het 

Sustainable Finance Lab. Hij berekende dat financiële instellingen en aandeelhouders in Europa in de 

jaren voorafgaand aan 2008 jaarlijks duizend miljard euro besteedden aan fusies en overnames van 

Europese bedrijven. Doordat de meeste van die fusies en overnames mislukten, ging minstens 65 

procent van het geld in rook op. Ten koste van de betreffende bedrijven: ze hadden geen geld meer 

om te investeren, moesten personeel ontslaan en waardevolle onderdelen verkopen om de verliezen 

te dekken. Bij sommige betekende dat het einde van het bedrijf, zoals nu met V&D dreigt te 

gebeuren. Het private equity-fonds zet de kosten van de overname op de balans van het gekochte 

bedrijf, verkoopt de waardevolle onderdelen van het bedrijf (het vastgoed bijvoorbeeld) en de rest 

van het bedrijf gaat kopje onder.  

Er moeten geen banken en verzekeraars meer in Nederland zijn die too big to fail zijn – het is niet 

aanvaardbaar dat de lasten van onverantwoorde risico’s, mismanagement en financiële criminaliteit 

door banken en verzekeraars via de staat op de burgers van dit land worden afgewenteld. Daartoe 

moet de bankensector worden geherstructureerd tot een stelsel van kleine banken met een kleiner 

gezamenlijk balanstotaal.  

 

Voor een kleinere bankensector met een gezamenlijk balanstotaal dat ongeveer zo groot is als de 

Nederlandse economie (maximaal 50 miljard dollar, oftewel 36 miljard euro) heb je bijna 20 banken 

nodig. Deze revolutionaire gedachte leidt ook meteen tot meer concurrentie, hetgeen een lagere 

hypotheekrente en de klantfocus ten goede komt. Wellicht was de bankensector in ons land dan ook 
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wat meer gericht op kredietverlening aan het MKB (voor de komende 5 jaar is er behoefte aan 10 

miljard euro extra financiering) en wat minder aan het eigen beloningsbeleid (de beloning is hier 

meer gestegen dan in de rest van ons land, per arbeidsjaar met 6,2%! Als dit beperkt zou worden tot 

de gemiddelde verhoging, 2,3%, dan zou dit 750 miljoen euro opleveren, wat bij een 

vermogensbeslag van 8% een extrakredietmogelijkheid voor het MKB van 10 miljard euro opleveren). 

Wat let ons? Deze revolutionaire gedachte leidt ook meteen tot meer concurrentie, hetgeen een 

lagere hypotheekrente en de klantfocus ten goede komt.  

 

In zo’n stelsel van veel kleinere banken past ook meer diversiteit: banken kunnen zich op 

verschillende manieren specialiseren en profileren. Een overheidsbank en een echt coöperatieve 

bank horen daar zeker bij. 

 

Sterkere regulering 

 

De beteugeling van de financiële sector moet voorts worden aangepakt door herinvoering en zelfs 

aanscherping van vele van de in jaren 1980 in het kader van de zgn. new finance afgeschafte regels, 

waarbij ons financiële systeem tegelijkertijd moet worden vereenvoudigd door de verspreiding van 

overmatig gecompliceerde financiële producten te beperken, moet er een scheiding worden 

gemaakt tussen handel voor eigen rekening en risico en het bankieren voor het publiek en moeten 

alle exotische producten en complexe derivaten voortaan via de beurs worden verhandeld, zodat 

iedereen de prijsvorming kan zien en bijhouden.  

 

De term Glass-Steagall Act verwijst naar vier bepalingen uit de Bankwet van 1933 in de VS. Deze 

legden beperkingen op aan de effectenactiviteiten van commerciële banken, waardoor 

zakenbankiers niet met spaargeld van het volk konden gokken. Om te kunnen concurreren met 

Europa werd de wet steeds vrijer geïnterpreteerd en uitgekleed, tot ze in 1999 definitief werd 

ingetrokken. Hebben we weer wetgeving als de Glass-Steagall Act nodig? 

 

Ja, althans er moeten een paar dingen gebeuren. Banken moeten weer failliet kunnen. De bonus en 

de malus moeten op hetzelfde hoofd. Geen hypercomplexe producten meer, en geen activiteiten 

met enorme belangenconflicten ertussen. Glass-Steagall hadden we niet in Europa en is juist 

ingetrokken omdat Amerikaanse banken met de Europese wilden kunnen concurreren.  

 

Banken mogen geen riskante avonturen ondernemen met de hen toevertrouwde spaargelden van 

burgers. De zakenbankactiviteiten moeten daarvoor worden afgesplitst. Het is echt nodig dat we die 

scheiding in banken maken, en dubieuze constructies en producten verbieden. Voor het verkrijgen 

van een sociaal gebalanceerde samenleving is het nodig om bij de investeringsbanken een 

onderscheid te maken tussen langdurige investeringen met een maat schappelijk belang en 

kortlopende investeringen die uitsluitend een persoonlijk of zakelijk gewin nastreven.  

 

Iedere euro die de Nederlandse banken uitlenen wordt nu met nog geen 5 cent eigen vermogen 

gefinancierd, waardoor ze nog steeds perverse prikkels hebben op excessieve risico’s te blijven 

nemen. Kapitaalseisen voor banken moeten daarom verder worden verhoogd. Veel instabiliteit is 

ontstaan door te hoge hefboomwerking, speculeren met geld dat men niet zelf had. De 

kapitaalseisen voor banken worden verhoogd. Nederland moet net als Zwitserland en Engeland, 
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aanvullende eisen stellen. Zodat banken weer solide financiële instellingen worden. Nederlandse 

banken zijn sterk afhankelijk van kapitaalmarktfinanciering doordat ze tegenover bijna € 1000 miljard 

(waarvan € 600 miljard hypotheken) aan uitstaande leningen in het binnenland slechts € 330 miljard 

aan deposito’s van huishoudens en € 170 miljard van bedrijven. Deze ‘funding gap’ is ook 

internationaal gezien zeer groot. Het eigen vermogen van banken moet stapsgewijs verder worden 

verhoogd dan nu al is afgesproken, in beginsel met privaat geld. Er moet gewerkt worden naar een 

situatie waarin uiteindelijk het eigen vermogen van banken wordt opgevoerd naar 20 tot 30% van 

het balanstotaal, zoals onder meer de Nederlandse econoom Bas Jacobs in de NRC en Anat Admati, 

hoogleraar economie aan Stanford University en mede-auteur van het boek The Bankers’ New 

Clothes bepleiten. 

 

Tenslotte moeten ook de bankiers zelf het weer financieel voelen als het mis gaat: geen bonussen 

zonder malussen en ook persoonlijke aansprakelijkheid bij onverantwoorde risico’s, mismanagement 

en financiële criminaliteit. 

 

ABN AMRO: beursgang of nutsbank? 

In het PvdA verkiezingsprogramma van 2012 is de volgende tekst opgenomen: 

“ABN Amro gaat niet naar de beurs. Dienstbaarheid van de bank aan onze economie moet bepalend 

zijn en niet aandeelhoudersrendement en winstgroei op korte termijn. Een alternatieve positionering 

en bestuursvorm van de bank bevordert bovendien de ‘biodiversiteit’ van onze financiële sector. Door 

diversiteit in organisatievorm van de grote financiële spelers neemt de stabiliteit van het bankwezen 

toe. Er wordt een alternatief financierings- en bestuursmodel voor ABN Amro uitgewerkt, inclusief een 

mogelijke rol voor geduldig kapitaal van institutionele beleggers.”, 

 

In het regeerakkoord staat:  

“ABN AMRO kan pas terug naar de markt als de financiële sector stabiel is. Er moet voldoende 

interesse zijn in de markt, de onderneming moet er klaar voor zijn en zoveel mogelijk van de totale 

investering van de Staat moet terugverdiend kunnen worden. Tegen deze achtergrond onderzoeken 

we ook andere opties dan een volledige beursgang.” 

 

De Algemene Rekenkamer heeft de kosten die de Nederlandse Staat en daarmee de Nederlandse 

belastingbetaler heeft gemaakt becijferd op 31,7 miljard euro, de minister van Financiën becijfert 

deze kosten op 24,5 miljard euro. De opbrengst van beursgang wordt nu geschat op hooguit 15 

miljard euro. 

 

Bij de keus voor een toekomst van de bank gaat het om wat we nu belangrijker vinden: snel zoveel 

mogelijk geld van de enorme bedragen die in de redding van de bank zijn gestoken nu weer 

terugkrijgen, of om, nu de bank afhankelijk is van de staat, de bank zo te veranderen dat ze een 

bijdrage levert aan een stabieler financieel systeem. Dat laatste staat voor ons voorop.  

Bijna alle deskundigen en bijna de gehele oppositie menen terecht dat beursgang nu weer grote 

risico’s oplevert. Een gouden aandeel bij grote banken is daartoe echt te mager als instrument. Dan 

hebben we én een groot deel van het reddingsgeld moeten afschrijven én we krijgen dat drama nog 

een keer te verduren. De fractie en het kabinet kunnen dan ook niet garanderen dat een herhaling 

van de gang van zaken is uitgesloten – wij dagen ze uit om dat te ontkennen. Gesteld wordt ook dat 
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andere scenario’s dan beursgang zijn onderzocht. Maar niet wordt verteld waarom die minder goed 

zouden zijn. Dat kan ook niet, want dat is ook niet zo, behalve als je een snelle opbrengst voorop stelt 

en banken als private ondernemers als ideologie voorop stelt – zoals de VVD doet, maar van de PvdA 

mogen we toch iets anders verwachten?  

Het nu genomen besluit van het kabinet is een compromis dat het slechtste biedt van twee 

werelden. Er wordt geen duurzaam beter en betrouwbaarder bankenstelsel gerealiseerd en we 

hebben een groot verlies voor de belastingbetaler, plus de door de crisis veroorzaakte private 

problematische schulden worden niet opgelost bij beursgang. In lijn met ons verkiezingsprogramma 

willen wij geen beursgang. Zeker niet nu we nog wachten op de gevraagde sociaaldemocratische 

visie op het bankenstelsel zouden nu geen onomkeerbare stappen gezet moeten worden bij een zo 

grote bank die nu in staatshanden is. 

 

Voor nu is beursgang echt niet acceptabel. Op zijn minst willen wij eerst een brede discussie. Er is 

geen onderwerp in de politiek dat zo in de belangstelling staat. Het boek van Joris Luyendijk, waaruit 

blijkt dat we maar net ontsnapt zijn aan een mondiale vergaande ontwrichting van de samenleving, 

dat dit de volgende keer wel kan gebeuren en dat alle maatregelen ten spijt er nies fundamenteel is 

veranderd dat een herhaling onwaarschijnlijk maak, staat al maanden bovenin de bestsellerslijsten. 

Het volksinitiatief van de acteurs van De Verleiders heeft in zeer korte tijd enorme aantallen 

handtekeningen opgehaald om de maatschappelijke rol van de banken in het parlement te 

bespreken. En dan gaan wij gewoon door, alsof er niets aan de hand is? In het naïeve geloof dat Zalm 

en zijn bank de les nu wel duurzaam geleerd hebben? Als de PvdA dit doorzet is het definitief zijn 

geloofwaardigheid kwijt. 

Mocht de beursgang niettemin toch doorgezet worden, dan moet onze partij daar vooral eisen 

stellen die de risico’s van nieuwe problemen bij deze bank zoveel mogelijk voorkomen en die een 

volledige terugbetaling van de door de banken veroorzaakte publieke en private schade zeker stelt. 

Niet de hoogste eenmalige opbrengst nu, maar juist het beperken van toekomstige risico’s, een 

duurzaam en sociaal bankenstelsel, en duurzame publieke inkomsten moeten centraal staan. Ook 

moeten bij die andere staatsbank (SNS) nu in ieder geval geen onomkeerbare stappen te zetten die 

het perspectief van een nutsbank verder weg brengen. 

 

Aan een beursgang moeten daarom tenminste de volgende voorwaarden te stellen: 

(a) Het negatief saldo voor de staat en belastingbetaler wordt opgelost, eventueel door een aparte 

bankenbelasting. 

(b) Met deze bankenbelasting tevens een plan te financieren voor een sanering van de vooral door 

de financiële crisis veroorzaakte private problematische schulden, waaronder die van hypotheken die 

onder water staan en van MKB-bedrijven wiens kredietwaardigheid ineens anders is gewaardeerd. 

(c) De Staat houdt tenminste structureel een minderheidsbelang en er  een beschermingsconstructie 

komt om ongewenste overname,  ongewenste risicovolle activiteiten, voorstellen die het klantbelang 

teveel schaden en ongewenst beloningsbeleid van bestuurders en medewerkers te kunnen 

blokkeren. 

 

De onder (a) en (b) genoemde maatregelen moeten overigens ook worden genomen als er geen 

beursgang plaatsvindt en gelden voor alle banken.  

 


